
Incentivo à atualização: estas foram as  palavras-
chaves da reunião virtual de 24 de outubro, organizada 

pela Área Federativa com o objetivo de reunir, 
aproximar e assessorar Instituições Espíritas que 

compartilham do interesse em servir a comunidade, 
por meio da Doutrina Espírita.

Estiveram presentes os noventa e quatro (94) participantes de trinta e seis
(36) Centros Espíritas da Grande São Paulo, Interior e colaboradores FEESP.

Inicialmente, o Sr. Alexandre Paoli, diretor do departamento de Ensino da
Área Federativa e coordenador da reunião, deu boas-vindas a todos e
apresentou instruções sobre o uso do Google Meet aos participantes.

Após a prece inicial, o Sr. Marco Câmara, Assessor de Diretoria da Área
Federativa e Vice-presidente do Conselho Deliberativo da FEESP, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos, relembrando que o tema da
palestra do dia foi escolhido pelas Casas Espíritas na reunião que aconteceu
em 2019 no mês de dezembro, onde foram votados os temas prioritários para
2020.

O Tema: “Como incentivar voluntários a se atualizarem nas práticas espíritas e
como lidar com obsessão nos mesmos” é de extrema importância devendo ser
tratado com muita atenção. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr..
Roberto Watanabe, Presidente da FEESP, que desejou boas-vindas a todos,
informando que:

• O trabalho conjunto com outras instituições, do Grupo Espirita Paulista,
segue muito ativo, formado pela Aliança, USE e FEESP, cujo propósito é
ampliar os trabalhos de divulgação da Doutrina Espírita com o
desenvolvimento de temas e palestras públicas conjuntas, em vários
veículos, incluindo “Lives”, acontece em todos os últimos sábados do mês
às 15h. Hoje, dia 26/10, teremos a apresentação de uma “Live” sobre
“Mediunidade e seus mecanismos” e sugeriu que não perdessem a
oportunidade de assistir.

• Relembrou a todos do Congresso Virtual que ocorrerá nos dias 6,7 e 8 de
Novembro, gratuito, cujo Tema será “Leis Divinas - Vencendo desafios com
consciência social”. Não há necessidade de inscrição e estará disponível ao
público em geral em nosso site e nossas redes sociais.



“No desempenho da sua função, o Centro Espírita é 
sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano 

propriamente humano e no plano espiritual”.            
Herculano Pires - “O Centro Espírita”

• Vejam conteúdo e palestrantes do Congresso, bem como mais detalhes
do mesmo, no site da FEESP.

• Informou que foram estendidas novamente a paralisação das atividades
presenciais, até 15 de Novembro na FEESP, quando se iniciará
possivelmente a abertura parcial de atividades de assistência espiritual.
Na primeira fase, será assistência única com palestras de 10 minutos
seguidas de passe coletivo. A serem confirmadas em momento
oportuno. As demais assistências seguirão suspensas e voltaremos
gradativamente, na medida da possibilidade de comparecimento dos
Colaboradores, que em sua maioria são de grupos de risco.

• Confirmou também que os cursos presenciais da FEESP somente
ocorrerão em 2021, porém estes estão sendo realizados virtualmente,
em exceção a parte prática do Curso de Educação Mediúnica, que será
realizada no próximo ano.

• Questionado, recomendou aos Centros Espíritas que avaliem as
realidades físicas, específicas de cada Casa, e as de seus colaboradores,
mas quando realizarem o retorno, o façam de forma gradual, seguindo
todos os protocolos e avaliando seu cumprimento e sua efetividade.

Em seguida, o Sr. Paoli apresentou a Sra. Vera Cristina Millano, atual Diretora
da Área de Divulgação da FEESP, que possui larga experiência nas atividades
espíritas incluindo as diretorias do departamento do Evangelho no Lar, DEPOE,
diretoria da Área de Assistência Espiritual e escritora do livro Evangelho no Lar
entre outros.

Passou então a palavra à Sra. Vera, que apresentou o tema: “Como incentivar
voluntários a se atualizarem nas práticas espíritas e como lidar com obsessão
nos mesmos”.

A Sra. Vera iniciou sua palestra, relembrando a missão de Jesus e a oficialização
da assistência espiritual na Terra; o objetivo de serviços ao próximo (dos dois



“Os benfeitores desencarnados e os Espíritos familiares 
estudam sempre a fim de se tornarem mais úteis na obra 

da educação e do consolo junto da Humanidade 
Terrestre. É imprescindível que os lidadores encarnados 

estudem também.”         André Luiz - “Desobsessão”

planos) do Centro Espírita; como chegamos aos Centros Espíritas; as tarefas
de seus colaboradores, almas frágeis que se fizeram fortes.

Reiterou o quanto atualizada estão as obras da codificação espírita e sua
qualidade filosófica, científica e religiosa e nos lembrou da necessidade de
estuda-las sempre.

Lembrou, seguindo as recomendações de Divaldo Franco, para se evitar a
execução de trabalhos na Casa Espírita, como por exemplo as Terapias, que
não são constantes da Doutrina Espírita, para não se perder foco e recursos.
As terapias (Cromoterapia, Cristalterapia, Terapia de vidas passadas,
Aromaterapia, Florais de Bach, Apometria, Reiki e outros) requerem
consultórios especializados e profissionais habilitados e no Centro Espírita
estariam desviando finalidades.

Explicou em seguida, como atualizar os voluntários da Casa Espírita, motivá-
los ao estudo contínuo e a necessidade de disciplina e de promover a
mobilidade de funções. Seguiu acrescentando como evitar e lidar com
obsessão nos voluntários dos Centros, através da terapêutica espírita.

Finalizou afirmando que o Centro Espírita é o lugar ideal de aprender e servir,
cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem
em toda a Terra.

A apresentação feita pelo Sra. Vera Millano foi muito apreciada, conforme os
muitos comentários feitos no “chat”, ao longo da mesma. Cópia de sua
apresentação, será enviada junto com esta Ata da reunião.

Após a apresentação, o Sr. Paoli abriu a sessão de perguntas, que foram
respondidas pela palestrante, como algumas das listadas abaixo:
• Como socializar, reciclar e integrar os voluntários mais antigos às novas

ferramentas?
• Quais atividades os Centros devem seguir fazendo, em modo virtual?
• Como avaliar quais atividades devem ou não ser implementadas em uma

Casa Espírita?



O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 28 de 
novembro, será: “O Centro Espírita frente aos problemas 

juvenis e o espaço deles no Movimento Espírita”.

Confirme sua presença via E-mail ou WhatsApp.

A Sra. Vera agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com
os Centros Espíritas e se colocou à disposição, caso tenham quaisquer
dúvidas.

Concluídos os assuntos, foi feita a prece de encerramento e o agradecimento
a todos pela participação.

Nosso próximo encontro virtual será dia 28 de novembro, sábado às 10h00.
A palestrante será a Sra. Vera Lúcia Leite , diretora do departamento de
Infância, Juventude e Mocidade da Área Federativa da FEESP, com o tema
que está acima em destaque.
Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.

Não percam!


